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Hoofdstuk 9 Samenvatting en conclusies  

 
9.1 Inleiding  

 

Hoe verhoudt salafi-beweging zich tot autonomie als democratische waarde? 

In deze studie heb ik onderzocht hoe de salafi-beweging zich verhoudt tot de 

democratische kernwaarde van autonomie van het individu door de condities en 

belemmeringen om uit te treden te analyseren. De salafi-beweging is een soennitische 

hervormingsbeweging die streeft naar het herstel van een ‘zuivere’ islam, door morele 

heropvoeding van de moslimgemeenschap, een letterlijke lezing van de Koran en 

hadith, afwijzing van religieuze vernieuwingen en de imitatie van Mohammed en zijn 

metgezellen in de begintijd van de islam (zie bijvoorbeeld Haykel, 2009; De Koning, 

2009b;  Meijer, 2009; Wiktorowicz, 2006). De salafi-beweging is een utopische 

beweging die het dagelijkse leven van moslims probeert te reorganiseren conform een 

geïdealiseerd beeld uit het verleden. Ze creëren een eigen manier van leven die zij 

bevredigender en rechtvaardiger vinden en tegenover een wereld plaatsen van 

immoraliteit, onderdrukking en verleiding (Kanter, 1972; De Koning, 2011a; Price et 

al., 2008). Salafi’s leggen een claim op hun geloofsinterpretatie als de enige ware 

islam. Ze streven ernaar een morele gemeenschap te vormen van ware moslims en 

claimen daarbij de vertegenwoordigers van de enige islam te zijn (De Koning, 2009b). 

De beweging heeft zich op verschillende manieren ontwikkeld en wordt bij uitstek 

gekenmerkt door interne polemieken, theologische disputen en conflicten ondanks en 

dankzij het streven naar religieuze zuiverheid. De beweging kent zowel gewelddadige 

als niet-gewelddadige vertakkingen (De Koning, 2008; ICG, 2004; Meijer, 2009, 

Stemmann, 2006; Wiktorowicz, 2005b, 2006).  

 

Aanleiding: debat over strijdigheid van orthodoxe islam met democratie 

 

De vraag hoe de islam zich verhoudt tot democratie is in West-Europa actueel 

geworden doordat moslims zich, als gevolg van arbeidsmigratie en de 

gezinshereniging en gezinsvorming die daarop volgden, in landen zoals Nederland 

gevestigd hebben. In het publieke en politieke debat over de verhouding tussen islam 

en democratie, wordt de islam door velen beschouwd als een godsdienst die in 

essentie waarden als burgerschap, vrijheid en openheid niet kent (Bayat, 2007). Met 

name vormen van de orthodoxe islam, waaronder de salafistische islam en de 

verhouding met de democratie worden sterk geproblematiseerd (De Graaf, 2011; De 

Graaf & Vellenga, 2010; Vellenga, 2011). De salafi-beweging wordt beschouwd als 

antidemocratisch, omdat de leer haat, dwang en geweld zou legitimeren en vrouwen 

en andersdenkenden onderdrukt. De zorg bestaat dat de salafi-beweging een 

bedreiging kan zijn voor de democratische rechtsorde, vanwege het antidemocratische 

en anti-integratieve karakter, die voortvloeit uit de salafistische leerstellingen en die 

kán resulteren in onverdraagzaam isolationisme, exclusivisme en parallellisme (het 

nastreven van op shari’a gebaseerde intermenselijke verhoudingen). Naast dat de 

salafi-beweging als mogelijke voedingsbodem voor gewelddadige radicalisering 

wordt beschouwd, worden ook de niet-gewelddadige aspecten van de beweging 

geproblematiseerd. Gevreesd wordt dat er moslimenclaves ontstaan waar de 

democratische vrijheidsrechten zoals vrijheid van godsdienst niet worden erkend, 

waardoor de autonomie van het individu onder druk komt te staan (AIVD, 2007, 

2008). Het bestaan van deze waarheid claimende geloofsstroming in het liberaal-

democratische Nederland, roept vragen op over de verenigbaarheid van deze stroming 
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met democratische principes zoals vrijheid van godsdienst en gedachte en de vrijheid 

van vereniging en uittreding; vrijheidsrechten die de autonomie van het individu 

beschermen (Eriksen, 1993). 

 

Definitie van autonomie 

 

In dit onderzoek is uitgegaan van autonomie als een politiek begrip, dat als 

democratische kernwaarde geldt. Vanuit dit politieke begrip van autonomie moeten 

personen de politieke rechten (vrijheid van gedachte, vrijheid van religie, vrijheid van 

meningsuiting en het recht op autonomie van andersdenkenden) respecteren, maar 

autonomie niet per se als persoonlijk ideaal omarmen (Rawls, 1993). Ten tweede ga ik 

in navolging van Harrison (1993) niet uit van autonomie als absolute waarde, maar 

neem ik procedurele onafhankelijkheid als uitgangspunt. Er is procedurele 

onafhankelijkheid wanneer iemand zonder dwang of geweld tot een besluit, handeling 

of levenswijze komt. De manier waarop een resultaat of een besluit bereikt wordt, is 

vanuit deze redenering belangrijker dan het resultaat of het besluit zelf. Iemand moet 

zich vrijwillig onderwerpen aan een disciplinerend regime. Vanuit een politiek-

liberaal standpunt geldt het recht om te leven volgens de normen van een 

gemeenschap of volgens de discipline van een religie, ook al onderstrepen deze niet 

het ideaal van persoonlijke autonomie. Het respecteren van politieke autonomie en de 

politieke rechten die daarmee verbonden zijn, is daarmee wél voorwaardelijk, waarbij 

ook procedurele onafhankelijkheid en authenticiteit centraal staan. Authenticiteit 

betekent hier dat de invloed waartoe iemand tot een opvatting of handeling komt als 

‘eigen’ wordt beschouwd. Naast het recht op vereniging (of het vormen van 

gemeenschappen) is er in de liberale samenleving een ander fundamenteel recht dat 

onvoorwaardelijk geldt om de individuele rechten van leden van gemeenschappen te 

beschermen, namelijk het recht om uit te treden, to dissociate (Galston, 1995; 

Kukathas, 1992; March, 2005). Dit formele recht is echter niet voldoende om de 

vrijheidsrechten van individuen in gemeenschapen te beschermen. Het niet gebruiken 

van exitmogelijkheden impliceert niet dat leden vrijwillig instemmen met hun 

deelname (Bader, 2007; Barry, 2001; Green, 1998; Kymlicka, 1992, 1995; Okin, 

2002; Spiecker, Ruyter & Steutel, 2006). In mijn onderzoek ga ik weliswaar uit van 

een politiek-liberaal begrip van autonomie, maar ik neem tegelijkertijd deze kritiek 

van het verlichtingsliberalisme mee door te kijken of het recht op uittreding niet alleen 

formeel beschikbaar maar ook realistisch is. Daarnaast formuleer ik kritiek op de 

liberale notie van het onafhankelijke zelf dat per definitie negatief staat tegenover 

religieuze autoriteit. De notie van een kritisch, reflecterend en authentiek zelf als 

voorwaarde van autonomie is problematisch. Het is moeilijk te meten wanneer 

iemand zonder inmenging van de omgeving tot een handeling, gedachte of besluit 

komt en misschien is dat wel helemaal niet mogelijk. Ik heb de verwevenheid van een 

salafistische religiebeleving met de notie van autonomie beschreven, waarbij er geen 

simpele oppositie is tussen een autonoom en onderdanig zelf.  

 

Om te analyseren hoe de salafistische gemeenschap zich tot autonomie verhoudt zijn 

de condities én de drempels van exitmogelijkheden onderzocht. Hierdoor heb ik 

kunnen onderzoeken of de autonomie van de betrokkenen in de salafi-beweging 

beschermd wordt. Door de belemmeringen van exitmogelijkheden erbij te betrekken 

onderken ik de tekortkoming van een politiek begrip van autonomie. Er moet niet 

alleen sprake zijn van procedurele onafhankelijkheid, maar ook van civic competence 

en geen isolement, willen de exitmogelijkheden reëel zijn. Civic competence betekent 
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kennis van politieke rechten, kennis van exitmogelijkheden en alternatieven, en de 

omarming van deze politieke rechten. Vanuit een politiek-liberale visie geniet de 

mens in een democratie politieke rechten die het recht op een autonoom leven 

beschermen. Het zijn individuele rechten: vrijheid van gedachte, van religie en van 

meningsuiting, en het recht op autonomie van andersdenkenden. Uittreden kan 

formeel mogelijk zijn, maar alsnog niet realistisch als de kosten van uittreding hoog 

zijn (Sørensen, 1997). Uittreding kan ingrijpend zijn voor een individu, in geval van 

sociale en psychische afhankelijkheid, gedane investeringen, angst voor (fysieke) 

represailles, angst voor verlies van reputatie en bescherming, en gemarginaliseerde 

positie na uittreding (Demant et al., 2008). Het is daarnaast zinvol je af te vragen 

welke factoren bijdragen aan een duurzame participatie in groepen en daarmee de 

kosten van uittreding groter maken. Iemand kan bijvoorbeeld door zijn of haar 

betrokkenheid sociale relaties hebben opgebouwd die iemand dreigt te verliezen 

wanneer hij of zij uittreedt of kritiek uit. Deze drempels ontstaan en worden ook 

vergroot door isolement (Demant et al., 2008). Isolement zal de exitmogelijkheden 

bemoeilijken, wanneer dit exclusiviteit van sociale relaties inhoudt en geen toegang 

tot alternatieven en politieke rechten impliceert. Daarom heb ik ten slotte de relatie 

onderzocht tussen de condities van exitmogelijkheden en isolement.  

Ik benader exit of uittreding in de brede zin van het woord. Ik integreer zowel het 

geheel verwerpen van de salafistische leerstellingen en de verwerping van de islam 

(afvalligheid), als partiële exit, het gedeeltelijk loslaten van de normen, waarden en 

voorschriften of deze op eigen wijze interpreteren. Er is sprake van een partiële exit, 

als gedeelten van de salafistische geloofsbeleving niet nageleefd, bekritiseerd of 

verworpen worden. Deze partiële uittreding gaat uit van religieus pluralisme en 

vrijheid van interpretatie en praktisering. Partiële uittreding houdt in dat je weliswaar 

deel blijft uitmaken van een gemeenschap maar tegelijkertijd, gebruikmakend van de 

politieke rechten, interne normen en waarden probeert te transformeren of een eigen 

interpretatie van een geldende leer praktiseert.  

 

Methode: veldwerk naar ideologie en praktijk 

 

Dit onderzoek is gebaseerd op intensief antropologisch veldwerk dat ik voornamelijk 

verricht heb in en rondom de As-Soennah moskee in Den Haag, de El-Fourkaan 

moskee in Eindhoven, de El Islam moskee in Roermond waar de salafistische 

organisatie Alfeth actief is, en op een tiental andere locaties in Nederland waar de 

salafi-beweging zich manifesteert. Het onderzoek betreft participerende observatie in 

organisaties en omgeving, informele gesprekken en interviews met predikers, 

aanhangers en omgeving. Dit veldwerk werd grotendeels verricht van december 2007 

tot en met september 2008 in het kader van het onderzoek Salafisme in Nederland. 

Aard, omvang en dreiging dat ik samen met Prof. Jean Tillie en Sjef van Stiphout aan 

het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) heb uitgevoerd, in opdracht 

van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en op 

verzoek van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb). Na deze 

periode heb ik nog enkele interviews en observaties gedaan.  

 

Dit onderzoek beschrijft zowel de ideologie die de predikers verkondigen als de 

dagelijkse religieuze praktijk van degenen die zich verbinden met de salafi-beweging. 

Ander onderzoek beschrijft wel de ideologische ontwikkelingen en historische 

wortels, maar geeft geen zicht op de praktijk (Amghar, 2006, 2009; Hamid, 2008, 

2009). Of het geeft nauwelijks zicht op interne discussies en tegenstrijdigheden 
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binnen het salafisme (Adraoui, 2008, 2009; Geelhoed, 2011). Onderzoek dat wel de 

interne ideologische discussies en conflicten binnen het salafisme blootlegt, gaat 

echter niet of nauwelijks over de praktisering van het salafisme in de Europese 

maatschappelijke context (Wagemakers, 2010; Wiktorowicz, 2005b, 2006). 

Onderzoek naar de salafi-beweging in Nederland raakt voornamelijk het 

organisatorische niveau van het salafisme (Moors & Jacobs, 2009), is alleen gericht 

op het Umfeld van het salafisme, laat de religieuze en organisatorisch inbedding 

achterwege en gaat uit van individuele casussen (Geelhoed, 2011) of behandelt de 

vraag niet hoe de salafi-beweging zich tot de democratie verhoudt (o.a. De Koning, 

2009b, 2011a, 2011c, 2012). Dit veldwerk geeft zowel inzicht in de salafistische 

ideologie en organisatievormen die veelal door mannen worden gedomineerd als in de 

veelzijdige praktijk van voornamelijk vrouwelijke gelovigen. Onderzoek heeft zich tot 

nu toe enkel op één van deze twee aspecten gericht. Ten slotte behandelt het de vraag 

waarvan het antwoord in het publieke debat gegeven wordt zonder dat er 

wetenschappelijke onderzoek naar verricht is: hoe verhoudt de salafi-beweging zich 

tot de democratische waarde van de autonomie van het individu? 

 

Deze vraag heb ik beantwoord door de exitmogelijkheden te onderzoeken aan de hand 

van vier thema’s: organisatievormen, religieuze disciplinering, politieke opvattingen, 

en tot slot participatie. Hierna volgen de resultaten, waarna ik de conclusie trek over 

de verhouding van de salafi-beweging tot autonomie. Als er exitmogelijkheden zijn, 

dan is autonomie als democratische waarde beschermd in de salafi-beweging. 

 

9.2 Organisatievormen: formele translokale organisaties en betwist leiderschap 

zijn gunstig voor autonomie 

 

Organisaties kunnen gunstige effecten hebben op de autonomie van individuen, omdat 

ze civic competence kunnen vergroten en hulpbronnen kunnen verschaffen. Wanneer 

zij samenwerkingsverbanden aangaan met de omgeving en zich niet terugtrekken in 

eigen kring, zijn zij beter in staat om politieke vaardigheden en waarden aan te leren 

dan wanneer een organisatie geheel geïsoleerd is van haar omgeving. Organisaties 

kunnen het vermogen hebben om positief sociaal kapitaal te genereren in de vorm van 

kritische, politieke en burgerlijke vaardigheden en waarden (civic competence), mits 

zij niet geïsoleerd zijn van de omringende samenleving en niet het huidige politieke 

bestel delegitimeren, maar externe samenwerkingsverbanden aangaan en de 

democratie als legitiem beschouwen. Organisaties functioneren dan als schools for 

democracy (Fennema & Tillie, 1999, 2005; Maloney & Roßteutscher, 2007; Maloney 

et al., 2008; Putnam, 1993; Stolle, 1999; Warren, 2001). Deze vaardigheden kunnen 

waarden worden wanneer een organisatie samenwerkt met andere organisaties 

(Fennema & Tillie, 2005) en geen exclusieve ledenwerving hanteert (Stolle, 1999). 

Door de samenwerking met andersdenkenden kunnen burgerlijke waarden, zoals 

gelijkheid en tolerantie, worden aangeleerd. Daarnaast kan een organisatie een 

individu versterken door de toegang tot hulpbronnen, distributie van informatie en 

representatie van belangen. Deze factoren zijn gunstig voor de autonomie van 

betrokkenen, omdat ze de exitmogelijkheden vergroten.  

De vraag of de salafi-beweging aan bovenstaande criteria voldoet, kan zowel 

instemmend als ontkennend beantwoord worden. De salafi-beweging bestaat uit 

organisaties én uit fluïde, soms tijdelijke informele netwerken. De salafi-beweging is 

niet afgebakend met scherpomlijnde grenzen. Er zijn op alle niveaus, maar niet altijd 
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en in verschillende mate, informele samenwerkingsverbanden met anderen. Externe 

formele samenwerkingsverbanden zijn er echter niet. Op formeel niveau is de salafi-

beweging geïsoleerd van andere organisaties. Op informeel niveau wordt er wel, zij 

het met moeite, samengewerkt met andere maatschappelijke organisaties. De 

organisaties vormen soms een brug naar de samenleving door te bemiddelen en 

hulpbronnen aan te bieden.                  

 

De salafi-beweging wordt niet centraal aangestuurd door één elitegroep of organisatie. 

Er vindt interne informele samenwerking plaats tussen predikers en organisaties, maar 

er is ook interne concurrentie en strijd. Onbetwist hiërarchisch leiderschap heeft een 

negatieve invloed op de autonomie van haar participanten. In een omgeving waar 

gehoorzaamheid aan de leiding van de organisatie wordt verwacht, worden deviant 

gedrag of deviante meningen geproblematiseerd, waardoor de autonomie van 

betrokkenen weer wordt beperkt. Het leiderschap bepaalt voor een deel de omgeving 

waar er (al dan niet) sprake kan zijn van procedurele onafhankelijkheid en de 

beschikbaarheid van alternatieve kennisbronnen: twee belangrijke voorwaarden voor 

exitmogelijkheden. De religieuze autoriteit in de salafi-beweging is echter diffuus, 

pluriform, aan verandering onderhevig en staat ter discussie.  

 

Het internet wordt door de salafi-beweging als middel gebruikt voor religieuze 

disciplinering en is tegelijkertijd een terrein waar religieus gezag wordt uitgedaagd en 

betwist. Het internet biedt bovendien de mogelijkheid om kennis op te doen van 

alternatieve denkrichtingen, andere religieuze interpretaties, exitmogelijkheden en 

politieke rechten. De toegang tot alternatieve kennis is een conditie voor 

exitmogelijkheden en beschermt daarmee tot een bepaalde hoogte de autonomie van 

het individu. Organisaties en predikers stimuleren kennisname van alternatieve 

kennisbronnen niet altijd; soms wordt die zelfs ontmoedigd of tegengehouden. 

Predikers proberen de informatievoorziening eenzijdig te houden en het 

informatiegebruik van de participanten te beheersen. In en rondom de organisaties is 

er zeer beperkt ruimte voor discussie. Maar buiten de invloed van de moskee zijn zij 

uiteraard niet bij machte om internet- en ander mediagebruik te controleren.  

 

De organisaties en netwerken bewegen zich translokaal, waardoor in tegenstelling tot 

een gemeenschapsleven dat zich op één plek manifesteert, het commitment van de 

participanten tijdelijk en veelvormig is, en fysiek isolement niet of nauwelijks aan de 

orde is. Er is daarnaast op alle organisatieniveaus diversiteit in etnische, linguïstische 

achtergrond, leeftijd en sekse van de participanten. Diversiteit vergroot de toegang tot 

alternatieve informatiekanalen en is daarmee gunstig voor de exitmogelijkheden. De 

categorisering van de salafi-beweging als een sekte vind ik problematisch, omdat deze 

voorbijgaat aan de veelzijdigheid van de productie en consumptie van religieuze 

autoriteit. De organisatievormen, participatievormen en status van de verschillende 

predikers zijn voortdurend in verandering, ambigu en onder onderhandeling waardoor 

er geen sprake is van eenvormige commitment, exclusiviteit en afzondering die een 

analytisch gebruik van de term zouden kunnen rechtvaardigen. Er is geen (zoals in 

utopische gemeenschappen die Kanter heeft beschreven) gemeenschappelijk leven 

waarbij alle dagelijkse bezigheden van de leden zich op één locatie afspelen, die 

gecoördineerd worden vanuit een centraal machtsapparaat. Zowel de omgeving als de 

structuur van de salafi-beweging leent zich niet voor compleet isolement. Er zijn 

concurrerende organisaties en netwerken die in wisselende mate in contact staan met 

de niet-salafistische omgeving, die zelf wordt gekenmerkt door verandering en 
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ambivalentie door moderne ontwikkelingen zoals communicatie- en mediatechnologie 

en  urbanisering.                                                                                                     

Het bestaan van organisaties en de professionalisering van de salafi-beweging heeft 

een paradoxale uitwerking op de condities van autonomie. Organisaties zullen 

transparanter worden voor de buitenwereld, bestuursleden en andere functionarissen 

kunnen aangesproken worden of ter verantwoording worden geroepen bij 

(vermoedens van) misstanden. Ook zijn organisaties beter dan informele netwerken in 

staat om informele en formele samenwerkingsverbanden aan te gaan en kunnen zij 

zich minder makkelijk isoleren. Tegelijkertijd zal hun disciplinerende functie 

professioneler en uitgebreider zijn, maar niet per se voor meer eenheid zorgen onder 

de salafi-netwerken. Informele netwerken kunnen zich makkelijker dan de 

organisaties buiten de openbaarheid houden. Interne praktijken zijn daardoor minder 

transparant en minder goed te controleren. Eventuele misstanden, zoals dwang en 

geweld, onttrekken zich daardoor meer aan externe controle dan bij een meer formele 

organisatiestructuur met centraal gezag mogelijk is. De informele netwerken die op 

sociale relaties gebaseerd zijn, kunnen de verbinding versterken en de kosten van 

uittreding vergroten.  

 

9.3 Religieuze disciplinering: Onverdraagzaam perfectionisme, verdraagzaam 

gedrag 

 

De tweede thematische relatie die ik heb onderzocht, is die tussen religieuze 

disciplinering en de (condities van en drempels voor) exitmogelijkheden. De morele 

heropvoeding en hervorming van de Nederlandse moslimbevolking zijn de basis van 

het activisme van de salafi-beweging in Nederland. Salafi’s proberen op basis van een 

homogeen ideaalbeeld tot een leefstijl te komen die zij rechtvaardiger en 

bevredigender vinden dan andere leefstijlen (De Koning, 2009b, 2011a, 2011c). De 

religieuze disciplinering, die voortvloeit uit het principe hisba: het gebieden van het 

goede en het verbieden van het slechte (al-amr bi-l-ma’ruf wa-l-nahy ‘an al-munkar), 

krijgt op verschillende manier vorm. Activiteiten zijn gericht op de hervorming van de 

dagelijkse levensstijl van moslims en zijn een belangrijk kenmerk van deze utopische 

beweging (Kanter, 1972; Price et al., 2008). Ik heb beschreven op welke wijze salafi’s 

deze hervorming tot stand proberen te brengen en waarom ze die zo belangrijk 

vinden. Op basis van de beschrijving van deze morele heropvoeding heb ik de relatie 

tussen autonomie van het individu en religieuze disciplinering kunnen analyseren. Dit 

heb ik gedaan door de morele exclusiviteit, individualisering en de middelen van 

religieuze disciplinering te analyseren. Salafi’s mogen geloven in morele exclusiviteit, 

maar moeten tolerant zijn jegens andersdenkenden, dat wil zeggen de politieke 

rechten van anderen respecteren. Daarnaast is het van belang voor de bescherming 

van de autonomie dat salafi’s geen dwang en geweld inzetten om hun ambities waar te 

maken. Ten slotte moet er ondanks de morele exclusiviteit kennis van en toegang tot 

keuzemogelijkheden zijn.  

 

Morele superioriteit 

De salafi-beweging gaat uit van een superieure waarheid van hun interpretatie van de 

islam en veronderstelt een hiërarchie van verschillende kennisbronnen. Superioriteit 

omvat een claim op morele waarheid, omdat het gaat over dat wat goed en slecht is. 

Volgens salafi’s bestaat er objectieve morele kennis. Het is evident dat er binnen de 

salafi-beweging daarom in ieder geval op ideologisch niveau geen ruimte is voor 
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moreel of religieus pluralisme. Dit pluralisme bestaat volgens salafi’s niet binnen de 

islam; er is slechts één correcte interpretatie van de islam (Wiktorowicz, 2006). 

Hierdoor staat de salafi-beweging op gespannen voet met een voorwaarde voor 

exitmogelijkheden, namelijk de beschikbaarheid en kennis van alternatieve 

mogelijkheden. De erkenning van moreel en religieus pluralisme is een belangrijke 

voorwaarde voor een democratisch bestel (Harrison, 1993; Raz, 1986). Dit impliceert 

tegelijkertijd dat iemand mag geloven in (kenbare) objectieve morele kennis of een 

superieure waarheid. Deze persoon mag echter vanuit een normatief-democratische 

redenering niet zo handelen dat de politieke rechten van andersdenkenden in het 

gedrang komen. 

 

De gehoorzaamheid aan de religieuze bronnen die salafi’s als superieur beschouwen, 

proberen zij te rationaliseren en te verbinden met authenticiteit. Er wordt een 

verbinding gemaakt tussen het streven naar religieuze authenticiteit en de 

authenticiteit van het zelf. Het praktiseren van de islam wordt door salafi’s 

gekenschetst als het ‘volledig jezelf zijn’ en ‘authentiek zijn’. De dominante cultuur 

van authenticiteit maakt het mogelijk dat mensen kunnen kiezen voor een sterk 

disciplinerende religiositeit waarin conformisme aan een morele waarheid centraal 

staat, zoals in de salafi-beweging. Tegelijkertijd wordt de keuze voor dit conformisme 

uitgelegd als ‘authentieke’ keuze, voor een authentiek, puur geloof, dat is ontdaan van 

‘onechte’, ‘niet-zuivere’ religieuze en culturele tradities en wordt de beleving ervaren 

als ‘jezelf kunnen zijn’ (Van Dijk-Groeneboer et al., 2010; De Koning, 2011c; 

Roeland, 2009). Er is onder salafi’s een mengeling te zien van een sterke hang naar 

authenticiteit en tegelijkertijd de onderwerping aan een disciplinerend regime. De 

keus voor een sterk disciplinerende religie beschouwen de betrokkenen als een 

uitdrukking van autonomie.   

 

De salafi-beweging gaat uit van een morele waarheid en de ontkenning van 

islamitisch pluralisme. Dit suggereert dat er een eenduidige kennisautoriteit is, maar 

dat is niet zo. Vanwege de eindeloze interne disputen over de precieze inhoud van 

deze waarheid en de ambivalentie van het religieus leiderschap, is er in de praktijk 

geen eenduidige kennisautoriteit, waardoor de morele grenzen ter discussie staan. 

Hierdoor is er meer ruimte voor de autonomie van de betrokkenen, omdat het 

mogelijk is een eigen invulling te geven aan de morele kennis. 

Alternatieven zijn door de notie van superioriteit per definitie inferieur en 

afkeurenswaardig. Vanuit de ideologie worden alternatieven negatief beoordeeld. Dat 

wil niet zeggen dat ze niet beschikbaar zijn of dat salafi’s er geen kennis van hebben. 

Enkele contextfactoren zijn hierbij cruciaal. In de praktijk hebben salafi’s ten eerste 

wel toegang tot alternatieven door de beschikbaarheid van kennisbronnen zoals 

internet en het (Nederlands) onderwijs. Hierdoor kunnen ze weten van de geldende 

vrijheidsrechten in Nederland. Het dagelijks leven van salafi’s kenmerkt zich door 

tegenstrijdigheden. De salafi’s geloven in een eenduidige religieuze waarheid, maar 

worden omgeven door een pluralistische realiteit. De context bepaalt dat er voor 

salafi’s in de praktijk wel toegang én kennis is van alternatieven en politieke rechten. 

De notie van religieuze waarheid beperkt de exitmogelijkheden, maar de context van 

de Nederlandse salafi-beweging beïnvloedt de exitmogelijkheden gunstig. De 

beleefde superioriteit gaat niet noodzakelijkerwijs gepaard met onwetendheid over 

alternatieven en politieke rechten. Er is toegang toe, maar de alternatieven moeten ook 

adequaat zijn (Slijper, 1999). Het kan niet alleen een keuze zijn tussen goed (in dit 

geval de ‘ware’ islam) en kwaad (in dit geval niet-islamitische of anders-islamitische). 
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De scheidslijn tussen islamitisch en niet-islamitisch of tussen goed en slecht is alleen 

niet altijd zo scherp te trekken in de dagelijkse praktijk van salafi’s.  

Ten tweede is de omgang met de gedragsregels pragmatisch, waardoor het individu 

keuze- en bewegingsvrijheid heeft, hoewel begrensd. Er is ruimte voor salafi’s door 

het verbod op veroordeling van anderen en door onderschreven individuele 

verantwoordelijkheid. Uiteindelijk is een persoon zelf verantwoordelijk voor zijn 

eigen keuzen en moet hij enkel aan God verantwoording afleggen. Anderen kunnen 

een persoon niet dwingen, enkel waarschuwen. Zo wordt er een wezenlijk 

onderscheid gemaakt tussen de relatie tussen God en de gelovige en de relaties tussen 

gelovigen onderling. Ten slotte ontbreekt er (ondanks dit geloof in morele 

exclusiviteit en superioriteit) een duidelijk omlijnde kennisautoriteit, door interne 

discussies en gebrek aan onbetwist leiderschap. De morele exclusiviteit is niet zo 

duidelijk omlijnd in de praktijk en er is enige ruimte voor individuele invulling. 

Ondanks dat gedrag op ideologisch niveau in categorieën van goed en slecht wordt 

geformuleerd, is de praktijk van de regels niet zwart-wit en worden er compromissen 

gesloten en gerechtvaardigd. Keuzes gaan daarmee niet simpelweg tussen goed en 

slecht, maar zijn minder goed of minder slecht. Het streven naar een ideaal blijft 

onverminderd bestaan (Schielke, 2009), hoewel deze individueel gepraktiseerd en 

geïnterpreteerd wordt. Het streven naar perfectie kan spanningen veroorzaken in het 

dagelijkse leven. Gelovigen zoeken daarom de salafi-beweging op, om hun morele 

disciplinering te voeden en morele zelfperfectie te bereiken. De salafi-beweging 

draagt het idee van zuiverheid en duidelijkheid uit, maar creëert daarmee juist 

ambivalente praktijken. Het streven naar vroomheid draagt bij aan spanningen en is 

ook een reden voor gelovigen om zich niet langer te verbinden met de beweging, maar 

is tegelijk de aantrekkingskracht (zie ook De Koning, 2011c).  

Individualisering en perfectie 

 

Salafi’s geloven dat het innerlijk geloof alleen door Allah kenbaar is en dat iemand 

altijd kan terugkeren op het rechte pad. Het streven naar perfectie uit zich, behalve als 

sociale controle, op een sterk gesubjectiveerde manier als een zaak tussen het individu 

en God. Het ideaal kan problemen opleveren wanneer men er niet aan voldoet. Het 

krijgt betekenis met noties die inherent zijn aan autonomie, zoals oprechtheid, 

authenticiteit en eigen verantwoordelijkheid. 

 

Onderwerping aan een autoriteit (bijvoorbeeld op basis van een religieuze, culturele 

of sociale norm) gaat vanuit een liberale visie altijd ten koste van de autonomie van 

het zelf en je kunt dan spreken van een negatieve relatie tussen het zelf en het sociale 

(Fadil, 2008). Religieus conformisme wordt geproblematiseerd in dit liberale 

discours. Conformisme wordt als tegenstelling gezien van religieuze 

individualisering. Maar deze tegenstelling is minder duidelijk dan in eerste instantie 

lijkt. De religieuze beleving van salafi’s wordt op basis van noties van autonomie, 

eigen verantwoordelijkheid en authenticiteit vormgegeven vanuit een religieus kader. 

Er kan juist een proces van individualisering bestaan vanuit een religieus kader, door 

de islam (Fadil 2005; Jouili & Amir-Moazami, 2006). Religieuze beleving is volgens 

salafi’s een individuele en private zaak, hoewel ze tegelijkertijd het bestaan van de 

goddelijke verplichting niet ontkennen. Deze waarde komt echter niet alleen voort uit 

het liberale begrip van vrijheid, maar kan worden opgevat als gevolg van de 

soevereiniteit van God. Alleen God kan immers, in de orthodoxe visie, mensen 

beoordelen en alleen God kan mensen tot het geloof leiden (er is geen dwang in het 
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geloof). Ik heb laten zien dat er geen simpele binaire oppositie is tussen enerzijds 

conformisme/onderdanigheid en anderzijds verzet/autonomie. Autonomie en 

conformisme aan religieuze autoriteit zijn vermengd, waarbij het subject, hier het 

vrome zelf, ook door onderdanigheid of gehoorzaamheid aan religieuze dogma’s 

geconstrueerd wordt. ‘Agency’ staat niet per definitie in negatieve relatie tot 

religieuze autoriteit (Jouili & Amir-Moazami, 2006;  Mahmood, 2005; Scott, 2009).   

 

De eigen verantwoordelijkheid voor geloof en gedrag maakt dat het streven naar 

perfectie belangrijker is dan da’wa. Het is niet gepast om vanuit eigen imperfectie 

anderen op fouten te wijzen. Perfectie van het eigen gedrag is het belangrijkste project 

van de salafi-beweging. Disciplinering van het zelf, om tot perfectie en moreel herstel 

te komen staat centraal. De utopische beweging is een beweging van perfectionisten 

(Kanter, 1972). Zonden begaan of van het geloof afwijken wordt als persoonlijk falen 

gezien. In combinatie met het idee van perfectie zet dit gelovigen onder druk of ze 

krijgen last van schuldgevoelens, wanneer zij niet voldoen aan het ideaal (Schielke, 

2009) en (partieel) uittreden.  

 

Informele en formele sanctionering 

 

Volgens de shari’a staan er (lijf)straffen op het begaan van zonden, op afvalligheid en 

het niet naleven van de islamitische regels. Je zou daarom kunnen spreken van 

formele dwangmiddelen in de salafi-beweging. De salafistische predikers stellen 

echter dat deze straffen absoluut niet ten uitvoer mogen worden gebracht in een 

Nederlandse context. Da’wa en nasiha vinden de salafi’s de enige toegestane 

middelen om moslims te confronteren met hun slechte gedrag en zonden, en niet-

moslims met hun ongeloof. Alleen binnen een islamitische staat kan iemand door 

rechters op basis van de shari’a berecht worden, vinden ze. Salafi’s stellen niettemin 

dat ze de daden die volgens de islam verboden zijn, nooit zullen goedkeuren. Ze 

beroepen zich hierbij op hun vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst.  

 

Het verklaren van een moslim tot ongelovige (takfir doen) is binnen de mondiale 

salafi-beweging een belangrijk thema dat tot interne discussies en scheuringen heeft 

geleid (Wagemakers, 2010, 2011; Wiktorowicz, 2006). Verschillende salafi-

netwerken onderscheiden zichzelf op dit onderwerp. De discussie over takfir is van 

belang, omdat het vaak een belangrijk onderdeel vormt in de rechtvaardiging van het 

gebruik van geweld (Wagemakers, 2010, 2011). Salafi-netwerken zijn het eens over 

de voorwaarden om over te gaan tot verkettering. Ze verschillen echter onderling over 

de definitie, interpretatie en reikwijdte van deze voorwaarden. De interpretaties zijn 

niet eenduidig (Wagemakers, 2011; Wiktorowicz, 2006). De salafi’s uit de 

onderzochte netwerken hebben zich de laatste jaren geprofileerd als niet-

extremistische en ‘gematigde’ moslims. In hun retoriek van de gematigdheid zetten zij 

zich vooral af tegen groeperingen die zich (op een bepaalde wijze) profileren op het 

onderwerp takfir. De salafi-netwerken die in het veldwerk betrokken waren en zich 

rondom de salafistische organisaties manifesteren, stellen dat takfir een onderwerp is 

dat voorbehouden is aan geleerden en islamitische staten en niet aan ‘gewone’ 

moslims. Een vergaande consequentie van verkettering is dat een moslim ter dood 

veroordeeld kan worden of dat tegen de persoon geweld gerechtvaardigd is. De 

salafi’s in de onderzochte netwerken stellen echter nadrukkelijk dat deze straffen 

alleen door islamitische rechters in een islamitische staat voltrokken kunnen worden.  
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In het streven van de salafi-beweging naar perfectie en disciplinering wordt geen 

dwang door dreiging of geweld gelegitimeerd. Dwang in geloof wordt zelfs niet 

toegestaan. Wel worden de waarschuwing voor Gods toorn, zijn bestraffingen in deze 

wereld en het hiernamaals gebruikt om elkaar onderling te disciplineren. Van deze 

waarschuwing kan pas dreiging uitgaan, wanneer er sancties aan worden verbonden, 

wanneer die angst genereert en wanneer deze religieuze interpretatie wordt geloofd. 

Er is geen feitelijke dwang, maar wel een sterke sociale controle. Deze uit zich in de 

praktijk van da’wa en nasiha en de druk om te conformeren. Er kan negatief 

gesproken worden over een persoon die de salafi-interpretatie niet omarmt, maar er 

zijn geen andere sancties dan sociale uitsluiting.  

 

Op basis van bovenstaande punten concludeer ik dat in de religieuze disciplinering 

van de salafi-beweging op ideologisch niveau sprake is van procedurele 

onafhankelijkheid. Het gebruik van geweld en dwang worden niet toegestaan. Er is 

daarnaast kennis van alternatieven en keuzes, maar deze worden door het geloof in 

morele exclusiviteit negatief beoordeeld waardoor er druk is om te conformeren. De 

religieuze praktijk is echter, door de context van Nederland, interpretatieverschillen 

en individualisering van geloof, ambigue en pluriform, waardoor alternatieven toch in 

enige mate beschikbaar zijn. Toch blijft het ideaal van perfectie bestaan. Er is kennis 

van de politieke rechten, zoals vrijheid van godsdienst, en er wordt opgeroepen deze 

in de religieuze disciplinering te respecteren. Er is daardoor civic competence. De 

condities van exitmogelijkheden zijn voor wat betreft religieuze disciplinering 

aanwezig.  

De salafi-beweging toont zich hiermee vergelijkbaar met andere orthodox-christelijke  

geloofsstromingen in Nederland die uitgaan van morele exclusiviteit en daarmee 

onverdraagzaam zijn op ideologisch niveau. Deze ideologische onverdraagzaamheid 

vertaalt zich echter niet in het legitimeren van onverdraagzaam gedrag. Concreet 

betekent dit dat het niet bidden, het niet dragen van een hoofddoek of homoseksueel 

zijn, afgekeurd wordt volgens de ideologie. Deze afkeuringen mogen volgens de 

ideologie echter niet leiden tot (fysiek of verbaal) geweld en dwang. Conformisme 

aan de religieuze leerstellingen wordt als een zaak tussen een individu en God 

beschouwd. Anders is het in sommige islamitische landen waar conformisme wel 

afgedwongen wordt met formele dwangmiddelen. De vrijheid van godsdienst als 

democratisch recht en daarmee de autonomie van het individu worden in deze context 

niet gerespecteerd.  

9.4 Politieke opvattingen: Autonomie wordt niet geschonden, maar ook niet 

bevorderd 

 

Het derde thema betreft de opvattingen van salafi’s over politiek en democratie in 

Nederland en de relatie met de autonomie van betrokkenen. Vaak wordt gesteld dat 

salafi’s de democratische rechtsorde afwijzen en de shari’a willen invoeren (zie 

bijvoorbeeld AIVD, 2007). Ik heb de opvattingen beschreven van de salafistische 

predikers en salafi-gelovigen die in het veldwerk betrokken waren. Het ging om hun 

opvattingen over democratie, politieke deelname, het ideaal van de oprichting van een 

islamitische staat op basis van de shari’a, de omgang met kritische uitlatingen over de 

islam, en het gebruik van geweld door de jihad. Deze politieke onderwerpen vormen 

belangrijke ideologische scheidslijnen tussen de salafistische stromingen.  

Eerst heb ik onderzocht welke ambities en attitudes in theorie gunstig zijn voor de 

voorwaarden van een exitoptie, waardoor autonomie gewaarborgd is. Het respecteren 
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van het democratisch bestel, politieke deelname en het politiek reageren op kritische 

uitlatingen over de islam komen ten gunste van civic competence. Het zich 

onderwerpen aan het democratisch gezag betekent dat de democratie als legitiem 

wordt beschouwd en de politieke rechten worden gerespecteerd. Men speelt dan niet 

voor eigen rechter en laat dan niet een eigen wetgeving prevaleren.  

Politieke deelname is een passieve vorm van legitimatie. Door (politieke) discussies 

en (politieke) samenwerkingsverbanden aan te gaan worden er voorwaarden geschept 

waarin politieke, burgerlijke vaardigheden en waarden (civic competence) kunnen 

worden aangeleerd. Daarnaast kan een (politiek) samenwerkingsverband net als 

organisaties een individu versterken door de toegang tot hulpbronnen, distributie van 

informatie en het representeren van belangen. In de conditie van politieke afzijdigheid 

kan er geen civic competence worden aangeleerd, wat ongunstig is voor de 

exitmogelijkheden. Daarnaast kan politieke afzijdigheid isolement betekenen.  

Het willen invoeren van de shari’a en de oproep tot de jihad is niet gunstig voor civic 

competence, omdat deze de politieke rechten van andersdenkenden niet respecteren en 

ook elementen van dwang en geweld bevatten waardoor er tegelijkertijd geen sprake 

is van procedurele onafhankelijkheid. Apolitieke en gewelddadige reacties op kritiek 

zijn ten slotte ongunstig voor civic competence omdat de eerste vorm afzijdigheid 

impliceert en de tweede vorm geweld impliceert dat de politieke rechten van 

andersdenkenden niet respecteert en breekt met procedurele onafhankelijkheid. Na het 

vaststellen van deze condities is vervolgens gekeken of deze aanwezig zijn in de 

salafi-beweging. 

 

De principiële afwijzing van democratie berust op de salafistische overtuiging van de 

superioriteit van de islam en de salafistische interpretatie van tawhid: alleen Allah is 

wetgever, alles wat van deze wetgeving afwijkt wordt inferieur geacht. Iemand die 

deze eenheid van Allah niet erkent, maakt zich schuldig aan shirk, afgoderij. 

Afgoderij is het toekennen van deelgenoten aan Allah, het aanbidden van zaken naast 

Allah en is volgens de ideologie de ernstigste zonde die een moslim kan begaan. Wat 

deze theologische principes in de praktijk impliceren, wordt echter niet meteen 

duidelijk. Hoewel alle salafistische netwerken het principe tawhid en het verbod op 

shirk in hun ideologie centraal stellen, bestaan er sterke verschillen in de interpretatie 

en uitwerking van het begrip op hedendaagse politieke kwesties, zoals het leven van 

een moslim in een democratisch land waar moslims geen meerderheid vormen, en op 

politieke deelname. De toepassing van de salafistische principes leidt tot eindeloze 

discussies in de salafistische kringen (Meijer, 2009; Haykel, 2009; Wagemakers, 

2010; Wiktorowicz, 2005b, 2006). Deze verschillen worden inzichtelijk gemaakt aan 

de hand van het model van Wiktorowicz, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 

quiëtistische, politieke en jihadistische salafi’s. 

 

Ik heb onderzocht wat de principiële afwijzing van de democratie in de praktijk 

betekent voor a) politieke deelname en b) de gehoorzaamheid aan democratisch 

gezag. Vanuit het oogpunt van de autonomie van betrokkenen is het belangrijk dat 

salafi’s de heersende politieke rechten respecteren, en ook politieke betrokkenheid 

tonen door politieke deelname. Politieke deelname geldt niet als voorwaarde van de 

democratie, maar als het gaat om exitmogelijkheden is politieke deelname te 

verkiezen boven politieke distantie, omdat het laatste isolement betekent en het eerste 

civic competence bevordert. Politieke deelname (zoals stemmen tijdens verkiezingen 

of lidmaatschap van een politieke partij) houdt een zekere betrokkenheid in met de 

omgeving. Discussies worden aangegaan met andersdenkenden en civic competence 
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kan toenemen. Bij politieke deelname ligt beschikbaarheid van kennis over 

alternatieve denkrichtingen, exitmogelijkheden en politieke rechten meer voor de 

hand dan wanneer iemand zich geheel afzijdig houdt. Wanneer salafi’s deelnemen aan 

de politieke structuren is dit gunstig voor de condities van autonomie.  

De mate en vorm van politieke deelname is echter een belangrijk discussiepunt in de 

salafi-beweging, waardoor er grote verscheidenheid is in de betrokkenheid. Deze 

conditie voor autonomie is in meerdere of mindere mate aanwezig. Het is voor de 

autonomie van het individu gunstig dat er meningsverschillen bestaan bínnen 

netwerken. Er is dan ruimte voor meerdere meningen. Hoewel de salafi’s in de 

onderzochte netwerken de islam als superieur beschouwen, respecteren zij in hun 

doelstellingen de politieke rechten in Nederland uit tactische overwegingen. Zij 

funderen deze met islamitische argumentatie. Kennis over en respect voor de 

geldende politieke rechten zijn belangrijke condities voor exitmogelijkheden (die de 

autonomie van de betrokkenen van de salafi-beweging beschermen). In politiek-

salafistische netwerken wordt er eerder civic competence ontwikkeld dan in de 

quiëtistische en jihadistische netwerken.  

 

Quiëtistische en politieke salafi’s respecteren democratische wetgeving en de 

geldende politieke rechten in Nederland en procedurele onafhankelijkheid als het gaat 

om hun (politieke) ambities en opvattingen, maar doen dit om pragmatische redenen 

die zij met religieuze argumenten beredeneren. Ze onderwerpen zich aan de 

democratische wetgeving, waarmee zij het democratisch bestel legitimeren. Hun 

houding tegenover gehoorzaamheid aan de democratie is echter voorwaardelijk. De 

vraag blijft hoe dit pragmatisme zich in de toekomst zal ontwikkelen. Zal deze 

overgaan in principiële stellingname? 

 

Quiëtistische en politieke salafi’s streven niet naar de invoering van de shari’a in 

Nederland, die op bepaalde punten geen ruimte biedt aan de autonomie van het 

individu. De voorhoede van de salafi-beweging in Nederland bestrijdt groeperingen 

(zoals Hizb ut Tahrir, Sharia4Belgium/Holland) die dit streven wel hebben. Deze 

groeperingen respecteren soms geen procedurele onafhankelijkheid in hun werkwijze 

doordat zij (verbaal) geweld gebruiken. Deze niet-democratische middelen worden 

sterk afgekeurd binnen deze salafi-netwerken.  

 

Er wordt opgeroepen om de politieke rechten in Nederland te respecteren en op te 

eisen wanneer de rechten van moslims worden geschonden. Ook wordt er opgeroepen 

om op een niet-gewelddadige manier te reageren op aantijgingen, beledigingen en 

gewelddadigheden tegen moslims. Hiervoor worden voornamelijk religieuze 

middelen aangedragen: smeekbedes, geduld, standvastigheid, emigratie en 

afzijdigheid. Deze religieuze middelen respecteren de geldende politieke rechten in 

Nederland en procedurele onafhankelijkheid, maar tegelijkertijd bevorderen ze de 

civic competence niet. Emigratie en afzijdigheid zijn uitingen van politieke distantie 

en kunnen leiden tot isolement. De andere middelen zijn politiek neutraal. Alleen zeer 

felle smeekbedes kunnen zo beledigend zijn, dat zij de politieke rechten van 

andersdenkenden in gevaar brengen en zo breken met procedurele onafhankelijkheid. 

Ze kunnen een vorm van verbaal geweld zijn en toehoorders inspireren om 

andersdenkenden schade te berokkenen.  

 

De gewelddadige jihad voldoet niet aan de voorwaarden voor exitmogelijkheden. De 

jihad als gewelddadig middel om de islam te beschermen, te verdedigen en te 
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verspreiden wordt door de quiëtistische en politieke salafi-predikers in de context van 

Nederland sterk afgekeurd. Dit doen ze om pragmatische, niet om principiële redenen. 

Ze funderen deze stellingname wel met religieuze argumenten. De salafistische 

organisaties zetten zich op vele manieren in om geweldslegitimatie tegen te gaan. 

Niettemin bevinden zich in en rondom de salafi-netwerken gelovigen, die wel 

sympathiseren met jihadistische opvattingen, geweld legitimeren en dus autonomie als 

democratische kernwaarde schenden. 

 

Dat de quiëtistische en politieke netwerken in de salafi-beweging het democratische 

gezag respecteren (zij het voorwaardelijk), de shari’a niet willen invoeren, niet-

gewelddadig reageren op kritische uitlatingen over de islam en niet oproepen tot de 

jihad: het zijn gunstige condities voor exitmogelijkheden en daarmee voor autonomie. 

De politieke afzijdigheid van sommige salafi’s (door niet deel te nemen aan het 

politiek bestel of niet op politieke wijze te reageren op onvrede) breekt niet per 

definitie met de voorwaarden van exitmogelijkheden maar bevorderen deze ook niet, 

omdat civic competence niet kan worden aangeleerd en het isolement kan impliceren. 

Ik concludeer dat de politieke opvattingen van de quiëtistische en politieke netwerken 

in de Nederlandse salafi-beweging autonomie als democratische waarde niet 

bedreigen. Jihadi’s schenden autonomie wel expliciet. 

 

9.5 Participatie: Tegenstrijdigheid, veranderlijkheid en pluriformiteit is gunstig 

voor autonomie 

 

Tot slot heb ik onderzocht op welke manier participatie in de salafi-beweging vorm 

krijgt en of er isolement optreedt. Sterke binding met een beweging draagt bij aan 

duurzame participatie (Klandermans, 2004; Tilly, 1978). De invloed die een 

organisatie kan uitoefenen op een individu, hangt af van de mate waarin dit individu 

zich aan deze organisatie verbindt. Bij een sterke binding met de salafi-beweging 

kunnen de kosten van uittreding vergroot worden. Meerdere factoren kunnen de 

verbinding met een beweging versterken: vriendschapsrelaties, rituelen, ideologie, 

leiderschap (Downton & Wehr, 1998; Mannarini & Fedi, 2011; Snow et al., 1980). 

Het opbouwen van een groepsidentiteit door uniforme groepsuitingen kan grenzen 

opwerpen tussen in- en outsiders waardoor de kosten van uittreding kunnen oplopen. 

Exclusiviteit van sociale relaties en maatschappelijke segregatie zijn twee vormen van 

isolement, die ongunstig zijn voor de exitmogelijkheden. Isolement is ongunstig voor 

de autonomie van het individu, omdat het de exitmogelijkheden beperkt. Twee 

belangrijke voorwaarden voor het bestaan van exitmogelijkheden komen bij isolement 

in het gedrang, namelijk (1) kennis van en respect voor politieke rechten (civic 

competence) en (2) (kennis van) alternatieven en keuzemogelijkheden. Ten slotte 

belemmert segregatie uittreding omdat een persoon sociaal en financieel afhankelijk 

kan worden van gelijkgezinden. 

 

Wie contacten heeft buiten de eigen kring van gelijkgezinden (bijvoorbeeld op school 

of in werkomgeving), verkeert in een gunstigere omgeving waarin hij politieke 

waarden en vaardigheden aan kan leren (Fennema & Tillie, 1999, 2005; Maloney & 

Roßteutscher, 2007; Maloney et al., 2008; Mutz & Mondak, 2006; Putnam, 1993; 

Stolle, 1999; Warren, 2001). Het volgen van algemeen onderwijs heeft een positieve 

invloed op de condities van autonomie; het is cruciaal om politieke deugden aan te 

leren en een minimale conditie voor autonomie (Barry, 2001; Spiecker et al., 2006; 

Reich, 2002). Het is vooral belangrijk voor kinderen waarvan de exitmogelijkheden 
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door socialisatie (in plaats van vrijwillige deelname) in een groep per definitie onder 

druk staan (Bader, 2007; Okin, 2002). Onderwijs kan daarnaast door diploma’s te 

behalen de mogelijkheden tot werk vergroten, waardoor iemand financiële 

zelfredzaamheid kan ontwikkelen. 

Diversiteit in participatie, inclusiviteit van sociale relaties en maatschappelijke 

participatie zijn gunstige condities voor autonomie. Uniformiteit in participatie, 

exclusiviteit van sociale relaties,  maatschappelijke segregatie en het opbouwen van 

een uniforme groepsidentiteit, zijn ongunstige condities voor autonomie.  

 

In het kader van de autonomie van het individu is het van belang dat verschillende 

salafi-gelovigen en andersdenkende moslims met elkaar in contact staan. De 

salafistische organisaties trekken een divers publiek, waarbinnen de betrokkenheid 

met deze organisaties en de vrijblijvendheid variëren. Participanten verschillen in 

achtergrond en hun motivatie voor deelname aan de activiteiten die de salafistische 

organisaties aanbieden. Die diversiteit is gunstig voor de autonomie van de 

betrokkenen.  

Tegelijkertijd investeren salafi's in een uniforme groepsidentiteit en geven ze er 

uitdrukking aan door broederschap te benadrukken en door hun kleding, taal en 

religieuze praktijk. De praktijken van deze groepssymbolen zijn echter veelvormig, 

soms tijdelijk en aan verandering onderhevig. Hierdoor zijn de groepsgrenzen niet 

duidelijk, wordt de oproep tot uniformiteit en segregatie niet eenduidig opgevat en 

bevat deze oproep in zichzelf tegenstrijdigheden. Hoewel de scheidslijnen tussen de 

salafistische stromingen niet altijd helder zijn te trekken, probeert elk salafi-netwerk 

zich te profileren als de representant van de enige echte islam ten opzichte van andere, 

‘afgedwaalde’ moslims. Dit komt naast het rituele gedrag, de kleding en de taal ook 

tot uiting in de labels die ze zichzelf toekennen. Zelfdefinitie is een krachtig middel 

om symbolische (morele) grenzen op te werpen en daarmee een gemeenschapsgevoel 

te creëren en te bekrachtigen (Kanter, 1972). Zelfdefinities bepalen welke positie 

salafi’s zichzelf toebedelen ten opzichte van de maatschappij en andere moslims (De 

Koning, 2009b). Onderscheidende zelfdefinities zijn echter omstreden, veelvormig en 

veranderlijk in de praktijk. Groepsgrenzen zijn daardoor vloeiend waardoor er geen 

helder gedefinieerd commitment is. Deze ambiguïteit vergroot de exitmogelijkheden 

van betrokkenen. De grenzen tussen salafi en niet-salafi zijn immers poreus. 

Onderlinge verdeeldheid en conflicten tussen salafi-netwerken kunnen weer voor 

harde grenzen zorgen en kunnen volgens De Koning (2009b) bovendien ook barrières 

opwerpen voor actieve duurzame participatie. 

 

De strikte salafistische geloofsleer die zuiverheid in geloof voorschrijft, goed gedrag 

in categorieën ordent en alle vragen van gelovigen op een religieuze manier 

beantwoordt, krijgt gestalte in een rigide stelsel van geloofsinterpretaties. Dit 

geloofssysteem draagt echter allerlei tegenstrijdigheden in zich en wordt op vele 

manieren in praktijk gebracht en beleefd, waardoor het meer ambiguïteit veroorzaakt. 

De dagelijkse en religieuze praktijk van salafistische gelovigen is minder zwart-wit 

dan je op het eerste gezicht vermoedt binnen een beweging die zuiverheid en 

eenduidigheid propageert. Er bestaat geen binaire oppositie tussen 

onderdanigheid/conformisme en autonomie/verzet, maar er is vermenging van 

meervoudige omgangsvormen met de religieuze dogma’s, waarbij een autonoom zelf 

kan worden geformuleerd door een beroep te doen op verschillende religieuze 

autoriteiten. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar wanneer salafi’s met een beroep op 
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religieuze bronnen tradities delegitimeren die hun autonomie belemmeren. Salafi’s 

schipperen in de uitoefening van het ideaal van de salafistische levensstijl tussen 

waarden en belangen. Er is hierdoor een grote verscheidenheid in praktisering van de 

idealen. Hoewel gelovigen aangeven rust en zekerheid te vinden in de salafistische 

geloofsbeleving, werkt het streven naar zuiverheid juist ambivalentie en conflict in de 

hand. Waarden concurreren binnen één moreel kader en andere belangen tellen in 

dagelijkse beslissingen ook mee. De constructie van het perfecte morele zelf, die de 

salafi-beweging voorstaat, is zowel in ideologie als in praktijk omgeven door 

tegenstrijdigheid, veranderlijkheid en tijdelijkheid. De zuiverheid, eenheid en het 

morele kader die de salafi-beweging propageert, resulteren in spanningen (De Koning, 

2009; Schielke, 2009).  

Ik uit hiermee mijn kritiek op anderen die de religieuze morele kaders onterecht als 

een coherent en duidelijk afgebakend geheel weergeven en onvoldoende ingaan op de 

ambivalentie, tegenstrijdigheid en ambiguïteit van de morele kaders zelf en de 

ambivalente praktijk van moslims die conform een moreel ideaal willen leven. 

Enerzijds dwingt het functioneren in een Nederlandse context salafi’s compromissen 

te sluiten, waardoor het zuivere ideaal slecht in stand te houden is. Anderzijds moeten 

salafi’s in contact blijven staan met niet-salafistische personen om hun da’wa te 

kunnen doen en hun maatschappelijke positie te verbeteren.  

 

De invloed van betrokkenheid bij de salafi-beweging op sociale relaties met vrienden, 

familie en man-vrouwverhoudingen is hierdoor niet eenduidig. Betrokkenheid leidt 

niet altijd en in alle gevallen tot exclusiviteit van sociale relaties en isolement. Zelfs 

niet onder hen die afzondering nastreven. Er is onvermijdelijk contact met 

andersdenkenden. Die interacties, alternatieven en keuzemogelijkheden komen  ten 

goede  aan de exitmogelijkheden en daarmee aan de autonomie van de participanten 

in de salafi-beweging. 

 

Salafi’s proberen een middenweg te vinden tussen hun geloofsbeleving en verbinding 

met de maatschappij door werk en studie. Participatie in de salafi-beweging gaat niet 

altijd samen met maatschappelijk isolement en segregatie. Slechts een minderheid 

streeft afstand na tot de niet-salafistische omgeving. Binnen de salafi-beweging 

verschillen de omstandigheden voor de autonomie van de participanten, afhankelijk 

van de maatschappelijke segregatie. Vaak wordt participatie in de salafi-beweging per 

definitie gelijk gesteld aan een streven naar segregatie, distantie en isolement (zie 

bijvoorbeeld Adraoui, 2009; Roy, 2004). Er kunnen zeker isolationistische tendensen 

zijn, waarover bijvoorbeeld de AIVD in allerlei publicaties zorgen uitte (AIVD, 2007, 

2009), maar een duidelijk omlijnde ‘counterculture’ (Adraoui, 2009) en 

geïslamiseerde ruimtes of enclaves (Roy, 2004) zijn er niet; er vinden vermengingen, 

onderhandelingen en compromissen plaats. De discussies en de onenigheid die de 

salafi-beweging kenmerken, zorgen enerzijds voor diversiteit en grotere autonomie 

(want door deze diversiteit treden participanten in contact met andersdenkenden en zo 

met alternatieven). Anderzijds kunnen de discussies de scheidslijnen tussen groepen 

scherper maken, waardoor diversiteit niet geaccepteerd wordt en groepen zich isoleren 

van andersdenkenden. Hierdoor komt autonomie weer in het gedrang.  

 

De mate van betrokkenheid in de salafi-beweging en de mate van praktisering van de 

salafistische levensstijl kan ten slotte in de loop der tijd veranderen. Salafi’s kunnen 

wisselen van geloofsinterpretatie en geloofspraktijk of geheel afstand nemen van de 

salafi-beweging. Dat betekent dat ook de condities van de exitmogelijkheden aan 
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verandering onderhevig zijn. De participatie van gelovigen in de salafi-beweging is in 

principe niet uniform, eenduidig van aard en langdurig, en de geloofspraktijk leidt niet 

automatisch tot isolement. Daarmee is de salafi-beweging wat betreft 

participatievormen niet per definitie ongunstig voor de exitmogelijkheden, zodat er 

ruimte is voor de autonomie van haar individuele participanten.  

Langdurig onderzoek is vereist om de veranderingen van gelovigen in verschillende 

levensfasen en de toekomst van de kinderen die opgroeien in salafi-gezinnen te 

onderzoeken. Op dit moment doet zich geen exclusiviteit en isolement voor die de 

exitmogelijkheden beperken, doordat participatievormen veelal vrijblijvend, divers, 

tegenstrijdig en tijdelijk zijn, en omdat er sprake is van diversiteit onder participanten, 

de grenzen van de groepsidentiteit worden afgebroken en er inclusiviteit van sociale 

relaties en maatschappelijke participatie is. Wel is het stréven naar het opbouwen van 

een groepsidentiteit en afzijdigheid van andersdenkenden ongunstig voor de 

exitmogelijkheden. Dit streven leidt echter tot een ambigue praktijk. Er is in de salafi-

beweging voldoende ruimte om (partieel) uit te treden en daarmee autonoom te zijn. 

Van twee potentiële groepen kunnen de exitmogelijkheden wel onder druk staan: 

Kinderen die opgroeien in een gezin met een salafistische moeder en vader, die niet 

naar school gaan of werken en vrouwen in informele huwelijken die sterk geïsoleerd 

zijn van de omgeving. Deze groepen verkeren niet in de conditie waarin civic 

competence kan aangeleerd worden,  waar procedurele onafhankelijk geschonden kan 

worden en waar er geen toegang is tot alternatieven.  

 

9.6 Conclusie: De salafi-beweging schendt autonomie niet 

 

De vraag hoe de salafi-beweging zich tot de democratische kernwaarde van 

autonomie verhoudt, beantwoord ik als volgt. 

De salafi-beweging schendt de democratische kernwaarde van autonomie op dit 

moment in Nederland niet. Je kan salafi én autonoom zijn. Er is in de context van 

Nederland sprake van procedurele onafhankelijkheid, kennis van en het respecteren 

van de politieke rechten (civic competence) in de religieuze, maatschappelijke en 

politieke opvattingen, ambities en praktijken van de salafi-beweging. Deze condities 

gelden met nadruk alleen op dit moment, in Nederland en niet voor salafi’s die 

sympathiseren met jihadistische opvattingen en geweld legitimeren. De 

organisatievormen, opvattingen en praktijken in de salafi-beweging lenen zich niet 

voor duurzame en eenduidige participatie en duidelijk afgebakende groepsgrenzen, 

waardoor het (langdurig) schenden van de condities van exitmogelijkheden niet aan 

de orde is, keuzemogelijkheden beschikbaar zijn en er geen sprake is van isolement. 

Dit vermindert de kosten van uittreding uit de salafi-beweging. De autonomie van 

kinderen in salafi-gezinnen die (nog) niet naar school gaan en vrouwen in informele 

huwelijken, wanneer zij sterk geïsoleerd zijn van de omgeving, kan echter wel onder 

druk staan. De salafi-beweging roept niet op tot de schending van de autonomie van 

vrouwen en kinderen maar stimuleert deze ook niet. Er kan sprake zijn van, soms 

zelfgekozen, isolement. Tegelijkertijd kunnen vrouwen de salafi-beweging opzoeken 

om hun autonomie ten opzichte van ouders, familieleden of partners te 

bewerkstelligen door met belemmerende tradities te breken. Er is dus geen één op één 

relatie tussen de salafi-beweging en het schenden van de autonomie van de vrouw.  

 

Het is belangrijk dat de gunstige condities voor autonomie worden gewaarborgd zodat 

de salafi-beweging zich op termijn niet alsnog ontwikkelt tot een antidemocratische 

beweging. Allereerst is het van belang dat de media en de politiek waken voor het 
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onzorgvuldig gebruiken van de term salafist als label, zodat het salafisme wordt 

voorgesteld als een eenheid. De ideologie evenals de praktijken in de salafi-beweging 

zijn veranderlijk, heterogeen en tegenstrijdig. Dit is gunstig voor de autonomie van 

betrokkenen alsmede de omgang met andersdenkenden. Wanneer de beweging echter 

als eenheid wordt gepresenteerd kunnen duidelijk afgebakende groepsgrenzen 

opgeworpen worden. Het is daarnaast niet verstandig om de salafi-beweging te 

beoordelen en beleid te voeren alleen op basis van bepaalde ideologische salafistische 

stellingnames. Niet alleen kan hierdoor de scheiding van kerk en staat in het gedrang 

komen doordat de overheid zich met de religieuze inhoud kan gaan bemoeien. Maar 

met name de praktijken, de interne sociale relaties en de relaties met de buitenwereld 

zijn doorslaggevend in de manifestatie van de beweging en de consequenties ervan 

voor autonomie als democratische waarde. Deze relaties zijn op dit moment 

veranderlijk, veelvormig en tegenstrijdig en dat is goed nieuws voor de democratie.   

Om de gunstige condities te waarborgen is het tevens van belang dat de salafi-

beweging en haar participanten niet geïsoleerd raken of in isolement blijven. 

Beperkende maatregelen (denk bijvoorbeeld aan een boerkaverbod of een 

hoofddoekverbod) kunnen isolement in de hand werken, ook al hebben deze 

maatregelen participatie of bevordering van democratische waarden voor ogen. Ook 

kunnen ongunstige condities (zoals isolement en legitimatie van geweld) voorkomen 

worden door salafi’s maatschappelijk niet te isoleren door hen bijvoorbeeld te 

weigeren voor studie of werk op grond van hun godsdienstige achtergrond of uiterlijk 

voorkomen. Samenwerkingen met salafistische organisaties moeten niet per definitie 

uitgesloten worden.  

Ten slotte moet de salafi-beweging de ruimte krijgen om politiek te participeren, zij 

het door bijvoorbeeld deelname aan het debat, in de vorm van politieke partijen, 

protestgroepen of demonstraties. Politieke participatie is gunstig voor de bescherming 

van autonomie. Bovenal kunnen frustraties op politiek terrein het legitimeren van 

geweld als politiek middel dichterbij brengen. Het is belangrijk dat quiëtistische en 

politieke netwerken met hun anti-jihadistische stellingname gelovigen proberen te 

bereiken die sympathiseren met jihadistische opvattingen. Maar dit moet een zaak van 

de beweging zelf blijven, omdat bij overheidsbemoeienis de kans aanwezig is dat 

salafistische voorgangers hun legitimiteit en daarmee hun autoriteit verliezen. Het is 

een verantwoordelijkheid van de gemeenschap met haar imams, predikers, 

onderwijzers, vrienden en familie om geweldslegitimatie te ontmoedigen, wanneer zij 

hier mee in aanraking komen. Het is de verantwoordelijkheid van de Nederlandse 

democratie om maatschappelijke en politieke participatie mogelijk te houden voor 

iedereen, ongeacht iemands diepste overtuigingen hoe onwenselijk of extreem die ook 

mogen zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


